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Governo Federal excluirá
quase 800 famílias do
Cadastro Único em Jacareí
Famílias têm até o final de dezembro para atualizar a situação
cadastral na Secretaria Municipal de Assistência Social PG. 4
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Eleições: Jacareí tem 13 candidatos
a deputado estadual e 5 a federal
PG. 3

ALEX BRITO/PMJ

Entre os candidatos a deputado estadual, três ocupam uma cadeira no Legislativo, além do vice-prefeito que é candidato a federal

Comissão técnica e atletas do futsal feminino, campeão da Copa Paulista

MENINAS DE OURO!
E MAIS

O Jacareí/SER/Fadenp conquistou o inédito título de campeão
invicto da Copa Paulista de Futsal
Feminino ao derrotar o Atibaia por

5x1, na noite de quarta-feira (5), no
EducaMais Paraíso. O primeiro jogo
da final, realizado na casa do adversário, terminou empatado por 3x3.

 JBC é destaque na Super Copa PG. 5

Geral | PG. 6
Prefeitura oferece
110 vagas para concurso
público em diversas áreas

Variedades | PG. 7
Palestra e aula de yoga
agitam o fim de semana
do ‘Festival da Primavera’
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PREFEITOS DO PT

A Câmara Municipal adiou, na quarta-feira (5), a
discussão da proposta da Mesa Diretora que anula os
efeitos de quatro decretos legislativos que tratavam
das contas dos ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton
Mota, referentes aos exercícios de 2001, 2006, 2011 e
2012. O vereador Juarez Araújo (PSD) pediu o adiamento
do projeto por cinco sessões.

O

S MESMOS

Estudo do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) mostra que 79% dos 513
deputados federais tentarão a reeleição em outubro.
Projeção da entidade aponta que 75% deles devem se
reeleger. O levantamento foi feito após o registro das
candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

ABAIXO DA MÉDIA

De acordo com o Diap, o número de candidatos à reeleição (407) na Câmara ficou um pouco abaixo
da média dos últimos sete pleitos (408), porém maior
que na eleição de 2014, quando 387 tentaram renovar
seus mandatos. Na avaliação do analista político Neuriberg Dias, a expectativa e o sentimento da população
por renovação na Casa serão ‘frustrados’ neste pleito.

VOTO EM BRANCO

O TSE lançou uma campanha para incentivar
o voto nas eleições de outubro. A campanha em emissoras de rádio e TV, bem como nas mídias sociais, visa
a “sensibilizar os eleitores para a importância do voto
como instrumento de participação do cidadão na definição do destino do país”. A ação alerta que quem não
vota ou vota em branco contribui para a escolha de governantes e parlamentares “com legitimidade reduzida
e baixa representatividade”.

NÚMEROS
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

No primeiro turno da eleição presidencial de
2014, 115,1 milhões de eleitores foram às urnas, sendo que 4,4 milhões votaram em branco, 6,7 milhões
anularam
e
27,7 milhões
não compareceram. No segundo turno,
o número de
eleitores que
não foram votar aumentou,
chegando a
30,1 milhões.

I DOSOS

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
apontam que cerca de 6 milhões e 900 mil idosos
acima de 70 anos não compareceram às urnas em
2014. A abstenção nesta faixa etária atingiu uma
média de 60% por unidade da federação. Com exceção do Pará, que registrou 71% de abstenção
entre esta parcela da população. Um dos motivos
para o desinteresse é a falta de incentivo e representatividade.

I BGE

De acordo com estimativa do IBGE, pessoas
acima de 65 anos devem representar um quarto da
população brasileira em 2060. A projeção feita pelo
TSE é que em 2018, 9% dos eleitores brasileiros estejam acima dos 70 anos idade.
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Hora de botar as ‘barbas de molho’

J

acareí não tem museu que
conte sua história. O MAV
(Museu de Antropologia
do Vale do Paraíba) existe para
estudar as origens, evolução,
desenvolvimentos físico, material e cultural, características
raciais, costumes e crenças do
homem vale-paraibano como
um todo desde muito antes da
existência do município.
Porém, documentos, peças
de valor artístico e objetos
que norteiem estudos desde
quando povoado, vila e depois
cidade não estão disponíveis à
visitação. Aliás, há cerca de um
mês foi que o próprio MAV passou existir de fato. Até então,
não havia lei específica que
o amparasse. Portanto, para
a comunidade muse ól oga
nacional, o solar do coronel
Gome s L eitão era apen as
uma velha casa clamando por
reforma, construída pela con-

trovertida figura do lendário
escravagista.
Esse assunto vem à tona
em meio às lamentações pelo
incêndio que devorou o Museu
Nacional do Rio de Janeiro na
noite do último domingo (2) e,
com razão, alerta-nos para a

Enquanto isso, vão-se
perdendo documentos
importantes, fotos
e relatos orais de
pessoas que se vão
necessidade de botarmos as
‘barbas de molho’ por aqui.
Portanto, ainda não temos
museu que conta a origem
de Jacareí e sua travessia por
esses mais de 360 anos, mas
temos pistas a serem seguidas.
Existe, entretanto, um projeto

de criar o nosso ‘Museu da
Cidade’ , que está sendo desenvolvido por entendidos locais.
Ele ocuparia o histórico prédio
dos ‘Quatro Cantos’ que foi
propriedade do médico Pompílio Mercadante, mas sem
perspectivas de viabilização.
Enquanto isso, vão-se perdendo documentos importantes, fotos e relatos orais
de pessoas que se vão, pois a
morte não tem paciência com
trâmites burocráticos.
Que o incêndio do Nacional
não seja em vão. Quando se vê
que a simples correção do brasão-símbolo da cidade, ora em
andamento, abre espaço para
indesejáveis exposições de
egos, é um risco muito grande
dar em nada um projeto muito
maior que resulte num museu
que verdadeiramente preserve
nossas origens como cidade.
É a nossa opinião

S

ão incontáveis as
vezes em que a assistente social Rita
Maria Pazzini de Souza
reuniu grupos de colaboradoras para prestar
ajuda aos idosos da zona
rural ou em bairros mais
distantes do centro. Isso
nos quase 30 anos em
que trab al hou n a se cretaria de Bem Estar
S ocial e n a da S aúde
em Jacareí. Mesmo fora
d e h o r a l á i a el a e m
seu fusquinha l ot ado
de voluntárias e materiais visitar a “clientela”
isolada pela distância e
pela idade.
Fundadora do Projeto Reflorir, anterior ao
“Casa Viva Vida”, o objetivo era levar entretenimento e orientação aos
idosos quando a família
não dava conta de cuidar
do sustento da casa e
do parente. O Município

Rita e os esquecidos
fazia sua parte com acolhimento profissional,
mas era preciso mais
q u e i s s o : ARQUIVO PESSOAL
qualidade
de vida. Foi
assim que
surgiram
as atividades de
l a z e r, v i sitações a
p onto s da
cidade, experiências
mais tarde
t r a n s f o rmadas em
p r oj e t o s e s p e c í f i c o s
com resultados estimulantes. Quatro projetos

importantes ainda hoje
aguardam serem postos
em prática. No combate
à s ol i dã o,
baixa autoestima e
depressão,
por exempl o, ain da
há tudo por
fazer.
Hoje aposentada,
ela não se
conforma
em constatar que
não houve
continuidade a suas iniciativas, mesmo diante
da realidade de que a

A

existência de norma
disciplinando condutas
e crimes perpetrados
pelo agressor doméstico,
muitas vezes, se mostra
insuficiente para a efetiva
punição do ofensor. Uma sanção pecuniária, ou seja, uma
condenação ao pagamento
de uma indenização para
a vítima (ex-companheira,
esposa, filhos, pais e mães),
tem duplo efeito; o primário
é a punição do agressor e o
seguinte, o exemplo para a
sociedade.
Indenizar não quer dizer
auferir lucro em detrimento
do ofensor. Reparar é trazer o
mais próximo possível o estado anterior à ofensa. O autor
do crime não deve ser levado
à ruína, mas deve ressarcir o
mal feito. A vítima deve experimentar o efeito da reparação, percebendo que houve

Dano moral e violência doméstica
reparação do dano, muitas
vezes, de natureza material,
constituído por custos com
o tratamento médico, psicológico, hospitalar e medicamentoso. Entretanto, há de
haver, por determinação judicial, a obrigação de indenizar
o dano moral, decorrentes de
ofensas graves aos atributos
de personalidade da vítima;
ocorridas quase sempre, no
ambiente doméstico.
Por vezes há violência
moral, sentida pelas ofensas
verbais, escritos. Ataques
contra a vida privada, a família, a paz do lar, o sossego, a

honra, a reputação, ameaças
ou bulling, são condutas
típicas de violências psicológicas e que antecedem as
agressões físicas.
A condenação ao pagamento de indenização, não
configura uma dupla punição ao ofensor. A sentença
criminal pode englobar a
indenização material representada por despesas para a
recuperação e tratamento, e a
decisão civil é exclusivamente de natureza reparatória
que visa apurar a ocorrência
do dano moral.
Ultimamente, seguindo a

falta de assistência aos
idosos aumenta visivelmente a cada ano. Mais
pessoas atingem idade
avançada, em relação ao
final do século passado, o alto custo de vida
obriga mais membros da
família a trabalhar fora
de casa, dentre outas
agravantes.
No tempo de Rita, a sociabilidade esteve em alta.
Eram promovidas festas
nos bairros, passeios em
propriedades rurais, visitas a fábricas, ginásticas
a s s i s ti d as , “ning u ém
ficava parado”.
Empenhada em ajudar
na construção do Mosteiro Ain Karin, do Padre
Antônio Maria, no Campo Grande, Rita estuda a
possibilidade de voltar a
campo em programas de
elevação de autoestima
da terceira idade. Sorte
dos idosos.
rota da celeridade e economia
processual, e da atualização
da jurisprudência, é conferido
ao Juízo penal, caso tenha
elementos de valoração, fixar
a indenização de natureza
moral no mesmo processo
penal, considerando que dano
moral doméstico é presumido e pode ser quantificado.
Todavia, pensamos que uma
ação de caráter exclusivamente civil, seja o caminho
mais adequado, caso a esfera penal tenha arbitrado
indenização por dano moral
insuficiente ou mesmo pelo
fato do processo penal que
apura crime, não ser a seara
mais adequada para o enfrentamento de questão de
natureza civil.
*Dr. Paulo de Tarso Castro Carvalho, é advogado, Consultor e
Mestre em Direito e Professor
Universitário.
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Eleições: Jacareí tem 13 candidatos
a deputado estadual e 5 a federal
ELEIÇÕES GERAIS 2018
Candidatos/Estado SP

Jacareí poderá ter até
13 candidatos a deputado
estadual e 5 concorrendo
a uma vaga na Câmara dos Deputados, em
Brasília, com domicílio
eleitoral na cidade. O
total faz parte de um levantamento do Diário de
Jacareí e tem como base
apontamentos feitos no
site do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Alguns pedidos de registro de candidat ura
ainda estão sob julgamento da Justiça Eleitoral. O prazo final para
julgamento por parte dos
tribunais regionais eleitorais termina em 17 de setembro, portanto 20 dias
antes do pleito, marcado
para 7 de outubro.
A página da Justiça
Eleitoral é dedicada às
candidaturas, com apontamentos sobre status
de pedidos de registro,
dados pessoais e lista de
bens apresentadas pe-

Ciesp deverá
promover
sabatina com
candidatos
A regional do Ciesp
(Centro das Indústrias
do Estado de São
Paulo) estuda promover uma ‘sabatina’ com
candidatos a deputado
estadual e federal por
Jacareí nas eleições de
2018. O evento, em parceria com o Observatório Social e entidades
como Associação
Comercial, Associação
dos Engenheiros e Arquitetos e Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB) entre outras,
deverá ser dividido
entre os dias 24 e 26
deste mês em razão da
quantidade de postulantes aos cargos.
Não haverá debate
entre os candidatos.
Eles terão tempo para
apresentação pessoal,
propostas e responderão às perguntas dos
organizadores.

12
12
20
1.677
2.151

los pretendentes, entre
outras informações de
domínio público, através
do link http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
divulga/#/.
ISOLADO
O Par tido dos Trabalhadores (PT), que
governou a cidade por
16 anos consec utivos
(2001 a 2016), decidiu
of icialmente não lançar nenhum nome local.
No entanto, à revelia do
diretório municipal, o
ex-vereador José Siqueira
de Faria se lançou candidato a deputado estadual
com ‘aval’ do comando
estadual. “Ele é candidato de si mesmo, não tem
a anuência do diretório
municipal”, afirmou Aías
Santana, presidente do
PT em Jacareí.

Fotos encaminhadas pelos candidatos à Justiça Eleitoral e que aparecerão na urna eletrônica no dia da votação

Siqueira de Faria, filiado ao PT, que decidiu
se lançar candidato por
‘conta própria’.
Da lista dos 13 pretendentes à uma cadeira na
Assembleia Legislativa,
Ana Abreu (PSB) e Fernando da Ótica (PSC)
voltam a concorrer para o
mesmo cargo, a exemplo
do que ocorreu em 2014.
Pastora Jerusa (PHS)
também concorreu em
2014, pelo mesmo partido, mas para deputada
federal, além de ter disputado outras quatro
eleições para a Câmara Municipal, em 2016,
2012, 2008 e 2004.
Júlio Pires (PSDB) disputou uma eleição em

DEPUTADO
ESTADUAL
Entre os 13 pretendentes ao cargo de deputado
estadual, seis deles são
ou já foram vereadores
em Jacareí: Fernando
da Ótica (PSC), Paulinho do Esporte (PDS) e
Valmir do Parque Meia-Lua (DC) ocupam uma
cadeira no Legislativo
Municipal. Hernani Barreto (PDT) e Alex da
Fanuel (PROS) já foram
vereadores, ambos pelo
PT, como também José

2006, concorrendo ao cargo de deputado federal
pelo Partido Verde (PV).
Jo a q u i m Fe r r e i r a
Neto, o Doutor Joaquim
(Podemos), que dispu-

Alguns pedidos
de registro de
candidatura
ainda estão sob
julgamento da
Justiça Eleitoral
tou outras duas eleições
para vereador pelo PSDB
(2004 e 2008); Lilian
Fer reira (Podemos) e
Érica Love (Patriota),

que tentaram uma vaga
na Câmara Municipal em
2016, são as demais pretendentes à uma cadeira
na Alesp e que concorrem ao cargo pela primeira vez, segundo dados da Justiça Eleitoral.
Outro novato na disputa
é o candidato Nilson do
Meia-Lua (PSTU).
DEPUTADO
FEDERAL
Entre os cinco pretendentes à uma vaga na Câmara dos Deputados, em
Brasília, Edgard Sasaki
(DEM) já foi vereador e,
atualmente, é vice-prefeito do município. Outro
concorrente, Diobel da
Didol’s (Patriota), tam-

bém já exerceu a vereança em Jacareí, mas desde
2010 estava com seus
direitos polícos suspensos por conta de uma
condenação na Justiça
Eleitoral (ver texto nesta
página).
Danilo Pauli (Podemos) é candidato a deputado federal pela segunda vez consecutiva,
após concorrer em 2014
pelo PSL. Já a Professora
Rosalina, que tentou a
vereança em 2016 pelo
PV, volta a concorrer pelo
mesmo partido em 2018,
buscando uma vaga na
Câmara dos Deputados.
O candidato Célio Rheis
(PROS) nunca concorreu
a uma eleição.

Diobel se filiou ao Patriota em 2017
O ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Diobel de
Lima Fernandes, o Diobel
da Didol’s, está de ‘casa
nova’. Sua filiação ao Patriota (sem ‘s’ mesmo)
ocorreu em 2017. Ela foi
divulgada em novembro
do ano passado em um
vídeo de cerca de um minuto de duração que circulou
pela internet.
Na gravação, Diobel é
saudado pelo presidente
nacional do antigo PEN
e ex-deputado estadual,
Adilson Barroso, atual ve-

Em vídeo na internet,
Diobel Fernandes
(à esquerda) é
saudado pelo
presidente nacional
do Patriota,
Adilson Barroso

REPRODUÇÃO

A Redação

Governador
Vice-governador
Senador
Deputado Federal
Deputado Estadual

FOTOS: REPRODUÇÃO/TSE

Entre os candidatos a deputado estadual, três ocupam uma cadeira no Legislativo, além do vice-prefeito que é candidato a federal

reador em Barrinha, interior
de São Paulo. Na época, o
Diário de Jacareí apurou

que Diobel deixou o PSDB
sem dar maiores explicações sobre sua decisão para

a atual direção.
Diobel se elegeu
vereador em Jacareí
pela primeira vez em
2004, tendo sido reeleito em 2008 e ocupado a presidência
da Câmara entre os
anos de 2009/2010.
Em 2012, ao tentar

um terceiro mandato consecutivo na Casa, acabou
derrotado, apesar de boa
votação: 1.708 votos.
Durante o período de
campanha para vereador
em 2012, Diobel concorreu
com seu pedido de registro
de candidatura indeferido
pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) por conta
de erros na prestação de
contas de sua campanha
para deputado estadual,
em 2010. Além disso, na
época, ele foi condenado a
perda dos direitos políticos
por oito anos.
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Governo Federal excluirá quase 800
famílias do Cadastro Único em Jacareí

Famílias têm até o final de dezembro para atualizar a situação cadastral na Secretaria Municipal de Assistência Social
atualização cadastral),
descentralizou o serviço, levando atendentes
para diversos bairros da
cidade. Ao todo, foram
agendadas 239 reuniões
para atualização cadastral e 14 cadastros já devidamente atualizados.

no IGD (Índice de Gestão Descentralizada),
um indicador de qualidade do programa Bol-

sa Família que ref lete
as ações do município.
Ne s te a no, a pa s t a
obteve média 0,80,

enquanto a média nacional foi de 0,70. No
ano passado, a pasta
obteve a média de 0,78.

No decorrer deste ano, a
Secretaria de Assistência Social
levou atendentes para
diversos bairros da cidade

PRODUTIVIDADE
De acordo com a atual administração, recentemente, a pasta foi um
dos destaques positivos

Fundação Pró-Lar inicia cadastro para
regularização de imóveis no Meia-Lua
A Fundação Pró-Lar
de Jacareí iniciou o
cadastramento social de
38 famílias que vivem
no distrito do Parque
Meia-Lua, região norte
da cidade. O objetivo é
a regulari zação f u ndiá r ia d as residências
loca l i zad as ent re
as r uas Ta keo Ota e
José Ma r ia Sa lgado.
De acordo com a
presidente d a auta rquia, Rosa de Fát ima R a n ge l Fr a nç a ,
foi foi r e a l i z a d o o
le v a nt a me nt o t o p og r á f ic o d a á r e a .
“A go r a , e s t a mo s
a ge nd a nd o c o m as
famílias para a entrega da documentação
necessária para montarmos o processo que
prevê a titulação em
cartório”, explica.
Antes de iniciar o
cadastro social, a Fun-

dação Pró-Lar promoveu reuniões com as
famílias para explicar
como funciona a regularização fundiária e
a importância de ter o
imóvel registrado em
cartório. “É fundamental conscientizar
os moradores sobre o
processo”, ressalta a
presidente da Pró-Lar.

CIDADE LEGAL
Atualmente, Jacareí
tem 20 bairros inscritos
no programa Cidade Legal do governo do Estado de São Paulo para a
regularização fundiária
como Chácaras Marília, rua Javari (Jardim
Paraíba), Mississipi
(Jardim Flórida), 1º de
Maio, entre outros.

CRISTINA REIS /PMJ

ra, a Secretaria Municipal de Assistência Social
convoca as famílias beneficiadas a comparecerem
na Central do Cadastro
Único (Rua Juca de Azevedo, 11, região central)
para realizar a atualização cadastral. A exclusão
dos beneficiários se deu
devido à desatualização
cadastral, desde 2014.
No decorrer de 2018, a
Secretaria de Assistência
Social (responsável pela

CRISTINA REIS /PMJ

A Caixa Econômica
Federal já se posicionou
sobre a exclusão de 784
famílias do Cadastro
Único em Jacareí. De
acordo com a Prefeitura
Municipal, a informação
data do último dia 11 de
agosto. Com isso, os beneficiários irão parar de
receber o BPC (Benefício
de Prestação Continuada) a partir de janeiro
de 2019.
Para que isso não ocor-

Maria do Carmo (à direita) mora no distrito há 22 anos

Jacareí, 08 a 14 de setembro de 2018
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Futsal feminino é campeão da Copa Paulista
Na decisão, vitória por goleada contra Atibaia por 5 a 1,
em partida disputado no EducaMais Paraíso, em Jacareí

ALEX BRITO/PMJ

O Jacareí/SER/Fa- o projeto e a responsa- balho que iniciamos ano
denp conquistou o inédito bilidade de conquistar passado, quando o protítulo de campeão invicto esse título inédito para fessor Luís Fabiano apreda Copa Paulista de Fut- nossa cidade. Agradeço sentou o projeto. Mais
sal Feminino ao derrotar também a torcida que da metade das atletas é
o Atibaia por 5x1, na esteve presente e presti- de Jacareí, as outras vienoite de quarta-feira (5), giou nossas meninas”, ram de outra cidade por
acreditar nesse trabalho,
no EducaMais Paraíso. comentou.
Luís Fabiano enfati- e sem custo de contrataO primeiro jogo da final, realizado na casa do zou ainda que a equipe ção”, enfatiza.
Seg undo
adversár io
Fo r t e s, a
terminou
Secretaria
empatado
de Esporpor 3x3. Os
tes também
gols de Jaconta novas
careí foram
categor ias
marcados
de futsal fepor Rafa
m i n i no de
( 2 ) , Ta i ,
base, com
Gabi e Brumais de 80
na Balbino.
meninas de
Rafa re6 a 20 anos,
cebeu o troque esse ano
fé u de a rjá disputatilheira da
competição Jogadora de Jacareí domina a bola na decisão contra Atibaia ram outros
campeonacom 12 gols
e Poliana como a goleira superou dúvidas e ques- tos, nas categorias sub-14
tionamentos quanto ao e sub-20.
menos vazada.
O técnico Luís Fabia- seu rendimento no decorELENCO
no comemorou a con- rer da competição.
Equipe campeã: Poliaquista para o futsal de
na, Giseli, Ingrid, Raiane,
APOIO
Jacareí. “Foi um jogo de
O secretário de Espor- Bruna Balbino, Camila,
altíssimo nível, e essa
conquista foi muito im- tes e Recreação, Marcelo Rafinha, Camila Pernampor tante para a nossa Fortes, exaltou o trabalho buco, Rafa, Nathaly, Tai,
cidade. Tenho que agra- da comissão técnica e das Beatriz e Gabi. Técnico:
decer as jogadoras, que atletas. “Essa conquista Luiz Fabiano. Auxiliar
desde o início aceitaram é o resultado de um tra- Técnico: Allan Peloggia.

JBC é destaque
na Super Copa
A Super Copa Jacareí
de BMX, realizada no
último domingo (2) na
pista ‘Luciano Br uni,
no Parque Santo A ntônio (região sul) em
Jaca reí, reun iu cerca
de 20 0 pilotos. Ent re
os jacareienses, Felipe
Stehling (categoria 8/10
anos), Gabriel Antonio

José Luiz Bednarski

E

m 2018, a comemoração do Sete de Setembro foi
lastimavelmente chamuscada pelas labaredas
que esturricaram o Palácio da Quinta da Boa
Vista. É o processo de homogeneização da alta cultura
brasileira: assim como os bailes funk, o museu pegou
fogo madrugada adentro.
Defeso é sustentar a eventualidade do sinistro,
pois a nação brasileira é pródiga em maus exemplos
de preservação do patrimônio histórico, paisagístico
e cultural - o furto da taça Jules Rimet, o abandono do
cenográfico Sítio do Pica Pau Amarelo, a supressão
das Sete Quedas.
Longa seria a listagem, mas concentrada a análise
apenas no Museu Imperial, morada por mais de 60
anos do brasileiro que mais orgulha os patriotas, a
destruição já ocorre desde a proclamação da malfadada República.
A partir daí, três quintos de sua área original já foram

Museu em chamas
suprimidos. Uma parte doada à Santa Casa para instalação de uma escola agrícola foi indevidamente loteada.
Noutra parte, prédios históricos foram demolidos para
ceder espaço a estacionamento aos eventos transitórios
que arruinaram as finanças brasileiras (Copa e Olimpíada).
A tragédia continua silenciosamente após o incêndio.
A estação ferroviária do Palácio, utilizada pela família
imperial e de notável valor arquitetônico, está em ruínas e
também foi desvirtuada para estacionamento particular.
O horizonte de desrespeito à nossa história extrapola
limites cariocas. O governo paulista protagonista vexame

da Silva (11/13 anos),
Eduardo Corbani Junior
(14/16 anos), Leonardo
Paes (cruiser 17/29 anos),
Marcos Carlos dos Santos (40 e mais), Deivid
Eduardo (14/16 anos) e
Naiara Silva (Elite Woman), venceram em suas
categorias.
A prova foi disputada
em mais de 20 categorias.
A novidade do evento
foi a introdução da classe ‘Escolinha’, que foi
criada para incentivar

os at le t a s de ba se do
esporte, além das categorias como a Pré Bike,
Papais, Mamães e a Sem
Corrente (onde os pilotos
percorrem o circuito sem
pedalar e impulsionam
a bicicleta apenas com
o movimento do corpo).
A Super Copa Jacareí
foi realizada pela Prefeitura Municipal, através
da Secretaria Municipal
de Esportes e Recreação,
e organizada pelo Jacareí
Bicicross Clube.

mundial ao fechar o Museu do Ipiranga desde 2013, para
uma reforma nem sequer iniciada e, na previsão mais
otimista, com projeção de término só em 2024.
A preservação dos museus está distante de ser
prioridade onde grassam a ignorância, a incompetência
e a desonestidade. A culpa deve ser compartilhada por
administradores e administrados. Antes da queima, por
constatação empírica, qualquer proposta de visita ao
Museu Nacional era recebida com descaso, desdém ou
desconhecimento pelos anfitriões.
Oxalá a propalada Atenas Paulista evite incidir na
cilada. Há um Museu de Antropologia do Vale do Paraíba a zelar. Durante a dinastia do proletariado, as teclas
de seu valioso piano ficaram encardidas, conspurcadas
por gente desabituada a lavar as mãos. Logo, possível é
imaginar como andam outros aspectos despercebidos,
como fiação e hidrantes.
José Luiz Bednarski é Promotor
de Justiça da Cidadania e do Consumidor
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Geral

Concurso público em Jacareí
Estão abertas inscrições para concurso público na Prefeitura de Jacareí. São 110 vagas em
d ive r s a s á r e a s, pa ra
p e s s oa s d e to d o s o s
níveis de escolaridade
(f undamental, médio,
técnico e superior). Vagas de Motorista, Agente de Desenvolvimento
Infantil (ADI), Fiscal

EDITAL

IMÓVEIS
VENDO/ALUGO APTO
Vendo ou alugo apartamento no
Jardim Flórida. Rua Alaska, com
três dormitórios (1 suíte), sala
ampla, cozinha, lavanderia, wc
social, uma vaga, 3º andar. Área
total de 124,98m². Tratar direto com
proprietário. Tels.: (19) 2138-0531
ou (19) 99178-3662

CASA – JARDIM STA. MARINA
Vendo casa no Jardim Santa Marina,
com dois dormitórios, sala, cozinha,
wc, área de churrasqueira.
Valor R$ 189 mil (Aceita financiamento). Mais informações nos
telefones: (12) 98822-7400
(Whatsapp) ou (12) 98151-9556 (Tim)

VENDE-SE CASAS
Vendo duas lindas casas no bairro
Vila Branca, com dois dormitórios
e suíte. Preços de R$ 200 mil e R$
250 mil, respectivamente.
Tratar com o proprietário.
Tel.: (12) 3958-5005

SOBRADO – GOLDEN PARK
Vendo sobrado no condomínio
Golden Park, c/ três dormitórios
(1 suíte), sala TV/jantar, área gourmet. Valor R$ 519 mil (Aceita financiamento e menor valor como parte de
pagamento). Informações nos telefones: (12) 98822-7400 (Whatsapp) ou
(12) 98151-9556 (Tim)

APTO – VILLA BRANCA
Vendo apartamento no Jeribá Villa
Branca, com dois dormitórios, sala,
cozinha, wc, garagem. Valor R$ 139
mil (Aceita financiamento). Mais
informações nos telefones:
(12) 98822-7400 (Whatsapp) ou
(12) 98151-9556 (Tim)

TERRENO – ALTOS DE SANTANA
Vendo terreno no bairro Altos de
Santana II, 187m². Valor R$ 115 mil
(Quitado). Mais informações nos
telefones: (12) 98822-7400 (Oi/
Whatsapp) ou
(12) 98151-9556 (Tim)

LOTE JACAREÍ/SP
Lote com dois imóveis no Bairro
Lambari, Jacareí/SP: 01) Chácara
6,05ha; 02) Chácara 36.300m².
Lance inicial de R$ 2.502.168,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

APTO. 157M², JACAREÍ/SP
Apto. 157m², Jacareí/SP,
Edifício Nápoli, Bairro
Jardim Pereira do Amparo.
Lance inicial de R$ 216.600,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

CASA 300m JACAREÍ/SP
Casa 300m² de área total em
Jacareí/SP, Rua Francisco
Theodoro, nº. 475, Bairro Centro.
Lance inicial de R$ 277.604,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

TERRENO 243M², JACAREÍ/SP
Terreno 243m², Jacareí/SP, Rua
Cruzeiro, Bairro Cidade Salvador.
Lance inicial de R$ 77.869,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

GALPÃO 324M², JACAREÍ/SP
Galpão 324m², Jacareí/SP, 384m²
de área total, Rua Suécia, nº. 32,
Bairro Jardim Colônia.
Lance inicial de R$ 264 mil.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

EDIFICAÇÃO 02 PAVS
Edificação dois pavimentos, 187m²,
Jacareí/SP, 246m² de área total,
Rua Expedicionário João Sant’Ana,
nº. 05, Bairro Jardim das Indústrias.
Lance inicial de R$ 168 mil.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

CHÁCARA 2.550M², JACAREÍ/SP
Chácara 2.550m²,
Jacareí/SP, com casa, salão e
piscina 180m² de área construída,
Rod. Presidente Dutra.
Lance inicial de R$ 217.206,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

TERRENO 245M², JACAREÍ/SP
Terreno 245m²,
Jacareí/SP, Avenida 01,
Condomínio Jardim Central Park.
Lance inicial de R$ 88.200,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

CASA 249M², JACAREÍ/SP
Casa 249m², Jacareí/SP, 500m²
de área total, Rua. Arnaldo Lopes
Leal, nº. 159, Bairro Cidade Jardim.
Lance inicial de R$ 326.916,00.
Tel.: 0800-707-9272 ou
www.dinizmartinsleiloes.com.br

DIVERSOS

EMPREGOS

MÁQUINAS DE TRICO
Vendo duas máquinas de tricô,
sendo uma da marca Lanofix 322 e
outra da marca Elgin 840,
ambas tem mesa.
Dou aula de tricô à máquina.
Tel.: (12) 3023-0901

VAGAS PARA (PcD)
Gramaplan Serviços contrata PcD
(Pessoa com Deficiência) para a
função de Auxiliar de Limpeza, nas
cidades de Jacareí, Guararema,
Santa Branca e Santa Isabel.
Enviar currículo para:
vagaslimpeza2018@gmail.com

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 100265736.2016.8.26.0292. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara da Fazenda
Pública, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Rosangela de
Cassia Pires Monteiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS
E ESGOTOS DE JACAREÍ move uma Desapropriação - Desapropriação
por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Theodor
Wilhelm Friedrich Ruchker objetivando o seguinte imóvel: MATRÍCULA Nº
19,173 (área de 222.123m²). Este memorial descritivo refere-se a uma área
a ser desapropriada da gleba de terras com área de 190.000,00m² (cento
e noventa mil metros quadrados) matriculado sob n° 19.173 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí SP, cujo perímetro inicia-se
no ponto 1 da referida, de coordenadas N=7.421.409,835 E=396.073,995
do Sistema de Projeção Plano-retangular U.T.M topográfico, ponto esse
localizado no entroncamento da Estrada que vai para a chácara do Ór,
com a estrada do Tanquinho, deste ponto segue margeando a Estrada do
Tanquinho numa distância de 131,055 metros até encontrar o ponto B, de
coordenadas N=7.421.327,3849 E=396.003,5633 do Sistema de Projeção
Planoretangular U.T.M topográfico, ponto inicial da descrição da área a
ser desapropriada; deste ponto B deflete a direita e segue em linha reta
numa distância de 17,49 metros e azimute de 342°20 38 até encontrar o
ponto C, de coordenadas N= 7.421.344,0540 E= 395.998,2576 do Sistema
de Projeção Plano-retangular U.T.M topográfico; deste ponto C deflete à
esquerda e segue em linha reta numa distância de 12,50 metros e azimute
de 252º20 36” até encontrar o ponto D, de coordenadas N= 7.421.340,2626
E= 395.986,3464 do Sistema de Projeção Planoretangular U.T.M topográfico; deste ponto D deflete a esquerda e segue em linha reta numa
distância de 18,05 metros e azimute de 162º20 37” até encontrar o ponto
A, de coordenadas N= 7.421.323,0662 E= 395.991,8201 do Sistema de
Projeção Plano-retangular U.T.M topográfico, confrontando do ponto B até
o ponto A com Theodor Wilhelm Friedrich Rücker; deste ponto A deflete a
esquerda e segue em linha reta margeando a estrada do Tanquinho numa
distância de 12,51 metros e azimute de 69°48 30 até encontrar o ponto B, de
coordenadas N=7.421.327,3849 E=396.003,5633 do Sistema de Projeção
Plano retangular U.T.M topográfico, ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 222.123 m² (duzentos e vinte e dois metros quadrados
e cento e vinte e três centímetros quadrados).Declarados de utilidade
pública conforme Decreto Municipal nº 2.763, datado de 19/03/2014. Para
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de
edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial,
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jacareí, aos 17 de julho de 2018.
(a) ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO, Juíza de Direito.

COMUNICADO

Ambiental, Engenheiro
Ambiental, Geólogo e
Executivo Público.
As inscrições são realizadas pela internet, no
site www.shdias.com.br,
até às 23h59 do dia 1º de
outubro. A prova escrita
está prevista para o dia
21 de outubro. O valor
das inscrições variam de
R$ 4,08 até R$ 7,55.
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Variedades

Eventos acontecem entre sábado (8)
e domingo (9), no Viveiro e no Parque
O ‘Festival da Primavera’, idealizado pela
Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí, se estenderá durante todo o
mês de setembro com
diversas atrações. Neste
final de semana acontece a oficina e palestra
‘Primavera: As f lores
e os Polinizadores’, na
tarde deste sábado (8), no
Viveiro Municipal. Já no
domingo (9), será realizada aula livre de Yoga, às
9h, no Parque da Cidade.
PALESTRA
Ministrada por Bruna Romanini de Oliveira, que possui carreira
na área de Educação
Agroecológica, a palestra
busca conscientizar os
participantes sobre a importância da reprodução
das plantas através dos
‘agentes polinizadores’.

DIVULGAÇÃO/PMJ

Palestra e aula de yoga movimentam o
fim de semana do ‘Festival da Primavera’
Atualmente os polinizadores sofrem grande
redução em sua população, por conta do aumento da poluição e do uso
desenfreado de defensivos agrícolas (agrotóxicos). As plantas estão
tendo dificuldades de
se reproduzir causando
grandes consequências
no meio ambiente, na
alimentação, saúde e
qualidade de vida.
Os participantes também integrarão uma atividade que envolve o
plantio, contribuindo
assim com o trabalho dos
polinizadores.
YOGA
As aulas livres de Yoga
ocorrerão em todos os
domingos de setembro,
sempre às 9h, no Parque
da Cidade de Jacareí.
A atividade é gratuita

Sede do Viveiro Municipal no bairro Campo Grande

e para participar, basta
que os interessados estejam com roupas leves
e confortáveis e com um
tapetinho de yoga ou

canga em mãos.
A gerente de Parques
Públicos, Danielle Gonçalves, será a responsável
por ministrar as aulas.

E
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Rebobina até o fim

sses dias na rede social um amigo postou a capa
da revista ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’ de fevereiro de 1989. Manchete: ‘Vídeo
Locadoras: Os Segredos de um Negócio de Muito Futuro’. Na foto, o jovem de camisa-gravata, sorridente,
tenta segurar várias fitas VHS. Aos olhos de hoje, parece piada.
Era divertido. Relembro algumas locadoras de Jacareí. Nas décadas de 1980-90, de fato, esse comércio
se espalhou Planeta Terra afora. O aviso de “rebobinar a fita até o fim” para devolvê-la era a senha que
ansiávamos quando atravessávamos a porta rumo ao
videocassete.
Eu mesmo, por muitos anos, 11 na verdade, morei
na Avenida Siqueira Campos e havia ali a Marajoara.
Era criança, e meus pais alugavam fitas do Mazzaropi
e desenhos da Turma da Mônica. Na Vila Formosa, a
Shadow era a atração dos meus 14, 15 anos. Tinha 17
na inauguração da 100% Vídeo, em 1999.
Na abertura, apanhei 4 filmes, 2 documentários da
II Guerra, um antigo de Nicholson, e Woody Allen. A
atendente me disse que naquele dia era proibido alugar mais de 3. O dono apareceu e liberou. Em frente
ao Cene, a Five Stars. Meus pais iam lá alugar ‘48 Horas’ ou os do Charles Bronson.
No Parque Brasil, New Generation e Gold Video.
No São João, Babilônia. No Jardim Paraíba, Cult Video.
Superman, Batman e Rocky: O Lutador eram o nosso
cotidiano. Às sextas, se alugasse 3 ou 4, devolvia só
na segunda. Que maravilha!
Se hoje gosto de cinema (meu irmão gosta mais
que eu) aprendi nestes lugares, vendo blockbusters
de fama mundial. Só depois dos 17, 18, descobri Hitchcock, Bergman, Truffaut, Godard, Chaplin, Audrey,
Marilyn, Kurosawa, Kieslowski, Coutinho, Glauber,
Coppola, Darín, Diegues.
Dá saudade de ir às locadoras, garimpar os VHS.
Época boa. Hoje, tudo é fácil, rápido. A internet estragou tudo.
*Rodrigo Romero é jornalista e
escreve para este jornal semanalmente
www.recantodasletras.com.br/autores/rodrigoromero

Recomendamos...
Fibria apoia turnê da Camerata
Brasil em nove cidades do interior

A

VISITE: WWW.OMARCARDOSO.COM.BR
ÁRIES
21/03 a 20/04
Evite o gasto desnecessário de dinheiro
e tudo que possa prejudicá-lo de um ou
outro modo. Seja mais verdadeiro. O aspecto positivo entre alguns planetas vai
lhe permitir honrar com mais facilidades
os seus compromissos, sejam eles de
ordem financeira ou mesmo sentimental.

TOURO
21/04 a 20/05
Boas relações com parentes, vizinhos
e amigos, poderão ser esperadas para
hoje. Pode solicitar favores e necessitar
e por em prática as novas ideias. Grandes
chances de jogar na loteria e nos sorteios.
A sua melhor cor para hoje é o amarelo.

GÊMEOS
21/05 a 20/06
Com o trânsito planetário de Marte, você
estará agindo com maior dinamismo,
principalmente no trabalho. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade e com
o excesso de velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que
não conhece. Cuide da sua moral.

CÂNCER
21/06 a 21/07
Hoje poderá elevar-se no plano social pela
colaboração de pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias
estão em perspectiva. Não adianta impacientar-se com pequenas coisas que possam lhe ocorrer. Controle a sua ansiedade.

LIBRA
23/09 a 22/10
Dia que promete muito sucesso nos negócios, no trabalho e nas novas empresas.
Os amigos estarão dispostos a colaborar.
Mantenha a sua insegurança longe dos assuntos profissionais, e não se deixe envolver em intrigas no ambiente de trabalho.

LEÃO
22/07 a 22/08

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Dia em que pressagia o recebimento de ótimas notícias e de apoio moral e financeiro
por parte de amigos leais e dos superiores
hierárquicos. Período bom para diversões e
passeios. Você está querendo viver à vida
de um modo muito movimentado e diferente. Dificuldades no ambiente de trabalho.

Evitar afobações, correrias e a precipitação. Demonstre domínio sobre si próprio e
passará airosamente por um período difícil.
Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno
ao resolver problemas. Procure se desligar
um pouco deste mundo racional.nanças.

VIRGEM
23/08 a 22/09

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Seja mais confiante em si mesmo e empreendedor que conseguirá os melhores resultados. Todavia, a fase não lhe será das mais
propícias, principalmente no que se refere
ao dinheiro. Quanto ao amor, excelente.

Os assuntos profissionais e financeiros
merecem melhor atenção, pois há prenúncio de lucros. Procure ser franco,
conte com a ajuda de todos. Cuide de
sua saúde. A sua atenção estará voltada para a família.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 21/01
Sua autoconfiança estará em alta e você
vai insistir em provar ao ser amado que
está com a razão. Um obstáculo poderá
surgir em seu trabalho que será criado
por uma pessoa teimosa. Você saberá
como contorná-lo.

AQUÁRIO
21/01 a 19/02
Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que o seu signo é pleno de chances. Favorável para as compras e vendas
lucrativas. O período da noite poderá ser
aproveitado em recreação. Dinheiro ganho
inesperadamente.

PEIXES
20/02 a 20/03
Dia instável, pois haverá boas e negativas
influências. Mas, para que tudo saia a seu
gosto deverá usar de inteligência e perícia,
principalmente ao tratar de negócios. A
posição dos planetas indica que você sente uma enorme vontade de começar algo
novo no campo afetivo.

DIVULGAÇÃO

Horóscopo

empresa Fibria apoia, em parceria com o Instituto
Votorantim, o projeto Camerata Brasil. Tratam-se de
con c e rtos didáticos
e de música
erudita, gratuitos, com a
regência do
maestro Marcelo Bratke.
Em Jacareí,
serão
duas
apresentações em setembro: dia
21, na Igreja Matriz de São Silvestre, às 19h; e no dia 23, no
EducaMais Jacareí, às 18h30. Antes dos dois espetáculos,
haverá um encontro com o maestro. As atividades têm entrada gratuita.

SAÚDE
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